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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Kordelin Marjatta

Klo
10.00 - 11.10

Porsanger Veikko
Koivisto Anni
Ahlakorpi Anni
Lukkari Sammol
Aikio Mika

10.00 - 11.10
10.00 - 11.10
10.00 - 11.10
10.00 - 11.10
10.00 - 11.10

Tapiola Ilmari

Lisätiedot

Hallituksen
puheenjohtaja
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Nuorgam Eeva
Guttorm Rauna
Holma Lotta-Inkeri
Hekkanen Raimo
Valle Petteri
Laiti Niila
Nordberg Aulis
Lukkari Maritta
Muu

Tehtävä
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Valtuuston
puheenjohtaja

Tieva-Niittyvuopio Vuokko

10.00 - 11.10

Länsman Marja
Aikio Esko

10.00 - 11.10
10.00 - 11.10

Kunnanjohtaja,
esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset

Marjatta Kordelin
puheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
121 - 134

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 10.10.2019

Anni Koivisto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sammol Lukkari

2

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 17.10.2019

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

8/2019
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 121

8/2019

10.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 10.10.2019 § 121
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 122

8/2019

10.10.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 10.10.2019 § 122
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Koivisto ja Sammol Lukkari.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 123

8/2019
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10.10.2019

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 10.10.2019 § 123
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Aittisuvannon
asemakaava.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan
esittämällä lisäasialla täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 124

8/2019

10.10.2019

Tilannekatsaus
Kh 10.10.2019 § 124
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Anni Ahlakorpi toi esille koulujen toiveen järjestää kunnan eri
kouluilla esittelyn kunnan toiminnoista lapsille ja nuorille.
Kunnanhallitus päätti, että koululaiset kutsutaan kuntaan
tutustumaan sen toimintoihin. Tilaisuus toteutetaan
opetussuunnitelmien ja koulun lukujärjestyksen puitteissa
opetustoimintaan kuuluvana.
Kunnanhallitus pitää hyvänä, että koulussa järjestetään yritys- ja
elinkeinoelämään tutustumista myös laajemmin.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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§ 125

8/2019
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10.10.2019

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 10.10.2019 § 125
Kuntaan on tullut xx kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 126

8/2019
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10.10.2019

Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, Maiju-Ilona Tähkäpää
124/00.02.00/2018
Kh 10.10.2019 § 126
Maiju-Ilona Tähkäpää on kirjallisesti 20.9.2019 ilmoittanut
irtisanoutuvansa perusturvalautakunnan jäsenyydestä, koska hän on
hallintokunnan alainen työntekijä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää MaijuIlona Tähkäpäälle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä
nimeää lautakuntaan uuden jäsenen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 127

8/2019

10.10.2019

Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
191/02.03.00/2013
Kh 10.10.2019 § 127
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Vuoden 2020 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään tiistaina 19.11.2019.
Yhden veroprosentin verotuotto vuodelle 2018 oli noin 180.000
euroa. Vuoden 2019 veroprosentti on 21,00. Talousarviossa on
arvioitu vuoden 2019 kunnallisveron kertymäksi 3.800.000 euroa.
Kunnalla on ollut mittavia investointeja viime vuosina, ja niitä ne
jatkuvat vielä tulevana vuonna.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020 tuloveroksi 21,00
prosenttia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2020
192/02.03.00/2013
Kh 10.10.2019 § 128
Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla
kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden
tuloveroprosentin.
Vuonna 2019 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat:
Min.
Max.
Utsjoella ka.
%
%
v. 2019
Lapissa
Yleinen kiinteistövero
0,93
2,00
1,25
1,24
Vakituisen asunnon kv.
0,41
1,00
0,65
0,53
Muiden asuinrakennusten 0,93
2,00
1,60
1,21
Voimalaitosten
Rakentamaton rak.paikka

2,00

3,10
6,00

2,00

Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava:
Verotusarvo €
Min%€
Yleinen kiinteistövero
22.806.341,00
212.098,97
Vakituisen asunnon kv.
25.969.974,00
106.476,89
Muiden asuinrakennusten 12.967.839,00
120.600,90
Rakentamaton rak.paikka
39.706,00
794,12
Yhteensä €
61.783.860,00
439.970,88

Max% €
456.126,82
259.699,74
259.356,78
2.382,36
977.565,70

Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2018 oli 620.973 euroa.
Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2019 kertyvän noin 640.000
euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asunnon kiinteistövero
Muiden asuinrakennusten kv
Rakentamaton rak.paikka
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

1,25
0,65
1,60
2,00
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Pöytäkirja
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§ 129

8/2019

10.10.2019

Kunnanhallituksen tulevat kokoukset
Kh 10.10.2019 § 129
Utsjoen kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää
varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää varsinaisiksi kokouspäiviksi 1.11.2019 klo
10.00 alkaen ja 2.12.2019 klo 13.00 alkaen. Kokoukset pidetään
kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen jäsenet
Hallintokunnat
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Pöytäkirja
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§ 130
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10.10.2019

Karigasniemen koulu- ja ruokalarakennuksen purku
Kh 10.10.2019 § 130
Utsjoen kunta on koulujen kokonaissuunnittelussa ottanut huomioon
myös käytöstä poisjäävien tilojen ja rakennusten tarpeen ja kunnon.
Karigasniemen koulujen osalta on valtuusto varannut koulun ja
ruokalarakennuksen (ent. asuntola) purkamiseen määrärahan.
Perusteena on pysyvien kulujen karsiminen ja maalämmön
riittävyyden turvaaminen uudelle koululle.
Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ja
aikataulullisesti purku tulisi toteutumaan koulujen päätyttyä ennen
uuden lukuvuoden alkua. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Tekninen toimi pyytää kunnanhallitukselta kunnan kiinteistöjen
omistamisesta vastaavana toimijana lupaa koulurakennuksen
purkutyön toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti.
Valmisteli: vt. kiinteistöpäällikkö
Ehdotus:
Kunnanhallitus antaa suostumuksen Karigasniemen koulu- ja
ruokalarakennuksen purkuun.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen ja selvitetään onko
koulurakennuksen purku käytännössä mahdollinen ensi kesänä
huomioiden uusien tilojen valmistumisen sekä koulun toiminnan
järjestelyt.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 131

8/2019
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Toimielimien päätökset
Kh 10.10.2019 § 131
Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan,
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa.
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Perusturvalautakunta 19.9.2019.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 132
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Talouden katsaus
Kh 10.10.2019 § 132
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia
noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Lisäksi hankinnoissa tulee
huomioida, että vain välttämättömät hankinnat toteutetaan.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallintokunnat

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 133

8/2019
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Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 10.10.2019 § 133
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Kela

- Oppimateriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla
- Toimeentuloturvainfo; Kela tähdentää asiakkaille tiliotteen tärkeyttä

Kuntatyönantajat

- Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo

Lapin liitto

- Hallituksen 2.9.2019 kokouksen pöytäkirja

Maahanmuuttovirasto

- Maahanmuuttoviraston uutiskirje 5/2019

Metsähallitus

- Muutos tutkimuslupaan pitkäaikaisen mittalaitteiston asentamiseen
Kevon luonnonpuistoon

Pirkanmaan ELY-keskus
- Jätehuollon uutiskirje 3/2019
Sodankylän kunta

- Pöytäkirjan ote 13.9.2019 § 101; Ympäristötarkastajan virkojen (2
kpl) täyttäminen
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 134
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Aittisuvannon asemakaava
Kh 10.10.2019 § 134
Seitap Oy / Tapani Honkanen on valmistellut Aittisuvannon
asemakaavan korttelien 1, 2, 3 ja 9-14 asemakaavan luonnoksen ja
kaavaluonnoksen selostuksen.
Liitteenä kaavaluonnos, sen selostus ja valmisteluvaiheen kuulutus.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §, Maankäyttö- ja rakennusasetus
30 §.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Aittisuvannon korttelien 1, 2, 3 ja
9 -14 asemakaavan ja korttelin 3 rakennuspaikan 1 asemakaavan
muutoksen luonnoksen osallisten ja muiden kuntalaisten
mielipiteiden kuulemista varten nähtäville 23.10. – 6.11.2019
väliseksi ajaksi.
Päätös:
Anni Koivisto esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan
kokoukseen. Anni Ahlakorpi kannatti Anni Koiviston esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty kannatettu esitys
asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja esitti,
että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on että asian
käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa, ja EI on että asian käsittely
siirretään seuraavaan kokoukseen. Äänestysjärjestys hyväksyttiin
yksimielisesti. Ääniä annettiin yhteensä 5 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl
(Veikko Porsanger, Sammol Lukkari, Marjatta Kordelin) ja EI ääniä 2
kpl (Anni Koivisto, Anni Ahlakorpi). Äänestyksen perusteella
kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
125, 129
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
125, 129
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

8/2019
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

